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MIESZKAŃCY  KONTRA ODPADY 

                  - KILKA SŁÓW PRZYPOMNIENIA  

Powoli kończy się  siódmy rok od kiedy to gmina przejęła obowiązek 

zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.  I chociaż 

upłynęło  tyle lat  ciągle mamy problemy z prawidłową segregacją odpadów. 

A to  ma niestety bezpośredni wpływ zarówno  na niskie  poziomy  

recyklingu, które gmina osiąga jak i w pewnej mierze na naszą  opłatę 

„śmieciową”.   

 W wielkim skrócie odpady segregujemy na sześć frakcji: 

 
Do czterech worków: 

 

    
 
 
i do dwóch pojemników: 
 
 

                 
  
 

POPIÓŁ 



 
Opłaty za śmieci szokują nas wszystkich. Składa się na to wiele 

czynników. Na jedne mamy wpływ na inne nie.  
 
Na co nie mamy wpływu: 

- na cenę, którą ustalają „wysypiska” odpadów, 
- na opłatę marszałkowską, 
- na wzrost wynagrodzeń czy cenę paliwa,  

 
Na co mamy wpływ: 

- na prawidłową segregację, 
- na nie mieszanie  odpadów zwłaszcza odpadów  zmieszanych                    

z popiołem, 
- na nie zwiększanie tonażu śmieci wytworzonych w swoich 

gospodarstwach.  
 

Po pierwsze: Wrzucenie  odpadów zmieszanych do jednego 
pojemnika  z popiołem  skutkuje tym, że pojemnik  jest odbierany jako 
odpad zmieszany   i płacimy za niego więcej niż zapłacilibyśmy  za pojemnik 
z samym popiołem. Dlatego  bardzo ważne jest  nie wrzucanie  
popiołu do pojemnika  z odpadami zmieszanymi. Po to mamy 
minimum dwa pojemniki w gospodarstwie, żeby móc oddzielnie 
zbierać popiół i oddzielnie śmieci których nie  da się 
posegregować. 

 

 Po drugie:  Wrzucenie do pojemnika  mokrego popiołu 
powoduje że jest on dwu a nawet trzykrotnie cięższy niż  popiół suchy. 
Wynik: płacimy nie za faktyczną ilość popiołu ale również za wodę 
którą  zalewamy popiół.  Dodatkowo w okresie zimowym przy niskiej 
temperaturze woda zamarza       i przy próbie wysypania popiołu często 
dochodzi do uszkodzenia pojemnika. Niestety ale  za uszkodzony, 
w taki sposób, pojemnik odpowiada właściciel. 

 

Po trzecie:  idąc na zakupy nie zapominajmy zabierać swoich toreb. 
Owoce, warzywa itp.  zabierajmy do  woreczków wielokrotnego użytku. 
Można takie już kupić w każdym większym sklepie. Kupione raz posłużą na 
długo.  Wybierajmy produkty w większych opakowaniach, najlepiej                   
w opakowaniach biodegradowalnych. Zrezygnujmy z produktów 
jednorazowego użytku tj. golarki, długopisy.  

                  Drobne rzeczy, a w skali roku uczynią dużo.  

 
Warto wiedzieć: 

֍ Od 2019r. roku gmina płaci  wykonawcy  za  faktycznie zebraną                     
w gminie  ilość  odpadów. Najdrożej płacimy za odpady zmieszane, 
najtańszy jest popiół.   

 

֍ Firma odbierająca odpady komunalne jest zobowiązana odebrać od nas 
każdą ilość odpadów komunalnych przy czym nie każdy odpad 



wytworzony w gospodarstwie domowym jest odpadem komunalnym. 
Nie zaliczają się do nich m.in.: styropian budowlany, pokrycia 
dachowe, części samochodowe, opony i części z maszyn rolniczych. 
Tego  typu odpady  nie są wliczone w  opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie można ich 
oddawać do systemu. 
 
I na koniec: 
Przypilnujmy domowników,  nie bójmy się zwrócić  uwagi 

sąsiadowi, który nie segreguje odpadów. Prawidłowa segregacja 

może przyczynić się do tego że  ceny za śmieci przestaną rosnąć, a nasze 

środowisko i cała planeta odetchną.  
 

 
 Wójt Gminy Niegowa  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


